VÁROSLŐD KÖZSÉG ÖNK ORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003
E-mail: varoslod@invitel.hu
Szám:13/2017.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017.június 16-án 18.00
órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről
Jelen voltak: Csekényi István polgármester
Weisz Tibor alpolgármester
Csekényi Henrik önkormányzati képviselő és
Staub József önkormányzati képviselő.
Távolmaradtak:Dr. Baráth Emőke önkormányzati képviselő és
Lakner Zoltán önkormányzati képviselő és
Peidl Antalné önkormányzati képviselő.
Meghívottak: dr. Ádám Renáta jegyző
Oszvald József Városlődi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Horváth Iván Városlődi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
A meghívottak közül megjelent és minden napirend tárgyalásánál jelen volt:
dr. Ádám Renáta jegyző
Csekényi István polgármester köszöntötte a rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi ülésen
megjelenteket. Polgármester a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselők közül 4 fő
megjelent, 3 fő távolmaradt, így a testület határozatképes.
A rendkívüli, nyilvános ülést megnyitotta.
Polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi javaslatot
fogadja el.
A testület tagjai közül jelen volt 4 képviselő.
A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 4
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

szavazattal, 0

Városlőd Község Önkormányzat 86/2017. (VI.16) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017.június 16-i rendkívüli, nyilvános
ülésének napirendje:
1.) Előterjesztés gyalogjárda felújítására beérkezett árajánlatokról

előadó: Csekényi István polgármester
2.)Előterjesztés az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok
fejlesztésére nyert támogatás megvalósítása érdekében beérkezett árajánlatokról
előadó: Csekényi István polgármester
3.)Előterjesztés a Városlőd 0196/27 hrsz-ú út burkolatfelújítására érkezett árajánlatokról
előadó: Csekényi István polgármester
4.) Előterjesztés az Önkormányzatnál és intézményeinél lefolytatott belső ellenőrzés
megállapításainak, és a megállapításokra készített intézkedési terv elfogadásáról.
Előadó: Csekényi István polgármester, dr.Ádám Renáta jegyző

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.) Napirend: Előterjesztés gyalogjárda felújítására beérkezett árajánlatokról
Előadó: Csekényi István polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket. Polgármester
felbontotta a zárt borítékokat és ismertette az árajánlatokat. Az árajánlatok a jegyzőkönyv
mellékletét képezik. A Földi Épgép Kft. (8400 Ajka, Kele u. 9.) 1.142.620,-Ft+ÁFA
összegért, a Baumidex Kft. (8400 Ajka, Ipari Park Északi Szektor III/1.) 1.193.970,-Ft
összegért, a VIA VOMITO KFT. (8200 Veszprém, Kádártai út 27.) 1.250.500,-Ft+ÁFA
összegért vállalná az iskola előtti gyalogjárda felújítását. Polgármester megállapította, hogy a
legkedvezőbb ajánlatot a Földi Épgép Kft. (8400 Ajka, Kele u. 9.) adta.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el azzal a kiegészítéssel, hogy a Földi
Épgép Kft. (8400 Ajka, Kele u. 9.) gazdasági társasággal köt szerződést az önkormányzat és a
felújítás költsége 1.142.620,-Ft+ÁFA.
Jelen volt 4 képviselő, szavazott 4 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 87/2017. (VI.16.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete -tekintettel arra, hogy a
legalacsonyabb árajánlatot adta- a Városlőd, Kossuth Lajos utca 56-58.szám előtti
gyalogjárda felújításának kivitelezése érdekében a Földi Épgép Kft. (8400 Ajka,
Kele u. 9.) gazdasági társasággal köt szerződést.
A képviselő-testület a felújítás 1.142.620,-Ft+ÁFA, azaz egymillióegyszáznegyvenkettőezer-hatszázhúsz. forint+ÁFA, bruttó 1.451.127,-Ft, azaz
egymillió-négyszázötvenegyezer-egyszázhuszonhét költségét 2017. évi költségvetése
terhére fedezi.

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és
egyben felhatalmazza a vállalkozási szerződés képviselő-testület nevében történő
aláírására.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: azonnal

2.) Napirend: Előterjesztés az adósságkonszolidációban részt nem vett települési
önkormányzatok fejlesztésére nyert támogatás megvalósítása érdekében beérkezett
árajánlatokról
Előadó: Csekényi István polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket. Polgármester
felbontotta a zárt borítékokat és ismertette az árajánlatokat. Az árajánlatok a jegyzőkönyv
mellékletét képezik. A VIA VOMITO KFT. (8200 Veszprém, Kádártai út 27.) 15.743.571,Ft+ÁFA összegért, a VESZPRÉMI ÚTÉPÍTŐ KFT. (8200 VESZPRÉM, Vilonyai u. 5/a)
17.610.506,-Ft+ÁFA összegért, a DATI-SPED KFT. (8227 FELSŐÖRS, FENYVES U. 37.)
18.620.268,-Ft+ÁFA összegért vállalná a felújítási munkálatokat. Polgármester
megállapította, hogy a legkedvezőbb ajánlatot a VIA VOMITO KFT. (8200 Veszprém,
Kádártai út 27.) adta.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el azzal a kiegészítéssel, hogy a VIA
VOMITO KFT. (8200 Veszprém, Kádártai út 27.) gazdasági társasággal köt szerződést az
önkormányzat és a felújítás költsége 15.743.571,-Ft+ÁFA.
Jelen volt 4 képviselő, szavazott 4 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 88/2017. (VI.16.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete -tekintettel arra, hogy a
legalacsonyabb árajánlatot adta- az adósságkonszolidációban részt nem vett települési
önkormányzatok fejlesztésére nyert támogatás
- Városlőd 3 hrsz-ú, kivett temető művelési ágú ingatlanon található ravatalozó
épülete külső és belső homlokzatának festése, nyílászárók cseréje, ajzatburkolat
cseréje
- Városlőd 228/1 hrsz-ú kivett közterület művelési ágú Turista utca felújítása, a
meglévő aszfaltburkolaton kialakult kátyúk megszüntetése, illetve egy rétegben
AC-11 kopóréteg építése
- Városlőd 607 hrsz-ú kivett közterület művelési ágú ingatlanon meglévő
járdaburkolat cseréje, javítása
területeken történő megvalósítása érdekében a VIA VOMITO KFT. (8200 Veszprém,
Kádártai út 27.) gazdasági társasággal köt szerződést.
A képviselő-testület a felújítások 15.743.571,-Ft+ÁFA, azaz tizenötmillióhétszáznegyvenháromezer- ötszázhetvenegy forint+ÁFA, bruttó 19.994.335,-Ft, azaz
bruttó tizenkilencmillió-kilencszázkilencvennégyezer-háromszázharmincöt forint
költségét pályázati forrásból 2017. évi költségvetése terhére fedezi.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és
egyben felhatalmazza a vállalkozási szerződés képviselő-testület nevében történő
aláírására.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: azonnal

3.) Napirend: Előterjesztés a Városlőd 0196/27 hrsz-ú út burkolatfelújítására érkezett
árajánlatokról
Előadó: Csekényi István polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket. Polgármester
felbontotta a zárt borítékokat és ismertette az árajánlatokat. Az árajánlatok a jegyzőkönyv
mellékletét képezik. A VIA VOMITO KFT. (8200 Veszprém, Kádártai út 27.) 1.200.375,Ft+ÁFA összegért, a VESZPRÉMI ÚTÉPÍTŐ KFT. (8200 VESZPRÉM, Vilonyai u. 5/a)
1.303.775+ÁFA összegért, a DATI-SPED KFT. (8227 FELSŐÖRS, FENYVES U. 37.),1.413.280,-Ft+ÁFA összegért vállalná a felújítási munkálatokat. Polgármester megállapította,
hogy a legkedvezőbb ajánlatot a VIA VOMITO KFT. (8200 Veszprém, Kádártai út 27.) adta.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el azzal a kiegészítéssel, hogy a VIA
VOMITO KFT. (8200 Veszprém, Kádártai út 27.) gazdasági társasággal köt szerződést az
önkormányzat és a felújítás költsége 1.200.375,-Ft+ÁFA.
Jelen volt 4 képviselő, szavazott 4 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 89/2017. (VI.16.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete -tekintettel arra, hogy a
legalacsonyabb árajánlatot adta- a Városlőd 0196/27 hrsz-ú út burkolatfelújításának
megvalósítása érdekében a VIA VOMITO KFT. (8200 Veszprém, Kádártai út 27.)
gazdasági társasággal köt szerződést.
A képviselő-testület a felújítások 1.200.375,-Ft+ÁFA, azaz egymillió-kettőszázezerháromszázhetvenöt forint+ÁFA, bruttó 1.524.476,-Ft, azaz bruttó egymillióötszázhuszonnégyezer-négyszázhetvenhat forint költségét 2017. évi költségvetése
terhére fedezi.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és
egyben felhatalmazza a vállalkozási szerződés képviselő-testület nevében történő
aláírására.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: azonnal

4.) Napirend: Előterjesztés az Önkormányzatnál és intézményeinél lefolytatott belső
ellenőrzés megállapításainak, és a megállapításokra készített intézkedési terv elfogadásáról.
Előadó: Csekényi István polgármester, dr.Ádám Renáta jegyző
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el.
Jelen volt 4 képviselő, szavazott 4 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 90/2017. (VI.16.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Molnár Erika belső ellenőr
által Városlőd Község Önkormányzatnál, Városlődi Közös Önkormányzati
Hivatalnál, Városlődi Német Nemzetiségi Óvodánál 2017.április 13-április 18. között
lefolytatott ellenőrzés során feltárt, jelen határozat mellékletét képező 2-5/2017.
iktatószámú jelentésben foglalt megállapításokat megismerte, azokat tudomásul vette
és elfogadja.
A képviselő-testület a fenti Jelentés megállapításaira készített, jelen határozat
mellékletét képező Intézkedési tervben foglaltakat elfogadja és az Önkormányzat és
intézményei jogszerű működése érdekében utasítja a polgármestert és a jegyzőt az
abban foglaltak maradéktalan megvalósítására.
Felelős: Csekényi István polgármester
dr.Ádám Renáta jegyző
Határidő: folyamatos

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester a rendkívüli, nyilvános testületi
ülést 19.30 órakor berekesztette.
K.m.f.

Csekényi István
polgármester

dr. Ádám Renáta
jegyző

